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1. Списък на селектираните индикатори 
 

Номер на 

индикатора 

Име на индикатора Тип 

индикатор 

Тежест на 

индикатора 

ИН 1 Условия за достъп до здравно 

обслужване 

комбо  4 

ИН 2 Достъп на населението до спорт и 

игра 

комбо  8 

ИН 3 Обслуженост на населението от 

обекти на зелената система за 

широко обществено ползване  

комбо 12 

ИН 4 Състояние на въздух, почви и води комбо 20 

ИН 5 Социална изключеност комбо 16 

ИН 6 Удовлетвореност от 

здравословното си състояние 

единичен 1 

 

2. Обяснение и аргументация на отделните индикатори 

ИН 1 - Условия за достъп до здравно обслужване  
● Тип 

комбо индикатор  

● Тежест 

4 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

● Обосновка за комбо индикатора  

Индикаторът дава възможност да бъдат оценени условията за достъп до 

здравна инфраструктура на територията на Столична община, като се 

идентифицират зони, които не са добре обслужени от структури на 

доболничната помощ като Диагностично консултативни центрове, 

лекарски практики или от обекти на свързани със здравната грижа като 

аптеки, оптики и лаборатории. 

 

● Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1 - Концентрация на здравна инфраструктура (болници, ДКЦ, 

медицински център, лекарски практики)  

ин 2 - Концентрация на обслужващи обекти свързани със здравето 

(аптеки, оптики, лаборатории), тежест 1 

ин 3 - Достъп на население до ДКЦ, тежест 3 
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● Обяснение 

ин 1 - Концентрация на здравна инфраструктура (болници, ДКЦ, 

медицински център, лекарски практики) 

o Мерна единица - бр 

o Вътрешна тежест - 2 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение – Индикаторът показва броя на обекти на 

здравна инфраструктура болници, ДКЦ, медицински център, лекарски 

практики, които се намират в ГЕ. 

o Обосновка/аргументация – Индикаторът дава възможност да се 

идентифицират ГЕ с по-висока концентрация на здравни обекти, 

които обслужват населението и да се идентифицират територии, 

които не са добре обслужени от здравни обекти. 

 

ин 2 - Концентрация на обслужващи обекти свързани със здравето 

(аптеки, оптики, лаборатории) 

o Мерна единица - бр 

o Вътрешна тежест - 1 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение – Индикаторът показва броя на аптеки, 

оптики и лаборатории, които се намират във всяка ГЕ. 

o Обосновка/аргументация – Индикаторът оценява до колко една ГЕ е 

обслужена от обекти свързани със здравето, които осигуряват 

основни услуги като достъп до аптеки, оптики и лаборатории. 

 

ин 3 - Достъп на население до ДКЦ, тежест 3 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 1 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение – Индикаторът показва делът на 

населението в ГЕ в София град, което няма пешеходен достъп до ДКЦ 

o Обосновка/аргументация – Индикаторът показва ГЕ е София град, 

които нямат  

 

ИН 2 - Достъп на населението до спорт и игра  
● Тип 

комбо индикатор  

● Тежест 
8 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

● Обосновка за комбо индикатора 
Индикаторът представлява оценка на достъпа до места за игра и спорт и 

има за цел да покаже ГЕ, които обслужеността от такива обекти е най-
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малка.. Той е важен елемент от мобилността на населението и жизнената 

среда в един град. Тежестта на индикатора се определя от 

необходимостта да приоритизираме достъпа на населението до места за 

спорт и игра в публични пространства, но е определен с тежест 4, тъй 

като за да осигурим изпълнението на целта първо е важно да постигнем 

индикатори като достъп на населението до зелени обекти, в които да се 

реализират още обекти за игра и спорт, както и да се подсигури 

екологичното състояние на средата, за да стане тя жизнена. 

 

В комбо индикатора има общо три индикатора. Два от тях са с една и 

съща тежест. Това е така защото не целим да приоритизираме, а да 

покажем, че достъпа до игра и достъпа до спорт трябва да бъдат еднакво 

важни. По този начин поставяме здравето и мобилността на 

потенциалните ползватели, съответно - децата и подрастващите и 

възрастните като еднакво важни за развитие. 

 

● Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1 - Дял от населението с пешеходен достъп до детски площадки 

ин 2 - Дял от населението с пешеходен достъп до спортни площадки 

ин 3 - Дял от населението с пешеходен достъп до дворове на училища с 

обществен достъп 

 
● Обяснение 

ин 1 - Дял от населението с пешеходен достъп до детски площадки 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 3 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение – Индикаторът представлява дял от 

населението в една градоустройствена единица (ГЕ), което има 

пешеходен достъп до детски площадки, с публичен достъп, в рамките 

на 600м (или 9 минути) ходене пеша.  

Изохронът на достъпност и обслуженост от всеки обект е 

предварително изчислен на база на средна скорост за придвижване и 

пешеходната мрежа в града.. 

o Обосновка/аргументация – Индикаторът има за цел да оцени до колко в 

една ГЕ младото население (децата) има достъп на пешеходно 

разстояние до детска площадка - място за игра. Това е важно, тъй 

като за малки деца се оценява високо наличието на бърз и удобен 

достъп до места за игра, чрез ходене пеша не повече от 9 минути. 
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Анализът на резултатите от индикатора цели да придадем по-голяма 

важност на градоустройствени единици, в които до момента има 

много малко хора или изобщо няма хора, които попадат в изохрона на 

достъпност на детски площадки. Акцентира се върху 

градоустройствени единици, в които няма обслуженост от детски 

площадки, но има население, което се нуждае от такива обекти. Така се 

идентифицират ГЕ, в които има нужда от намеса за да може всички 

жители на общината да имат достъп до свободни места за игра. 

 

ин 2 - Дял от населението с пешеходен достъп до спортни площадки 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 3 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение – Индикаторът представлява дял от 

населението в една градоустройствена единица (ГЕ), което има 

пешеходен достъп до публични спортни площадки, в рамките на 600м 

(или 9 минути) ходене пеша.  

Изохронът на достъпност и обслуженост от всеки обект е 

предварително изчислен на база на средна скорост за придвижване и 

пешеходната мрежа в града. 

o Обосновка/аргументация – Индикаторът има за цел да оцени до колко в 

една градоустройствена единица хората имат достъп до публични 

обекти за спорт - спортни площадки. Това важи както за 

подрастващото, така и за възрастното население. 

Анализът на резултатите от индикатора цели да придадем по-голяма 

важност на градоустройствени единици, в които до момента има 

много малко хора или изобщо няма хора, които попадат в изохрона на 

достъпност на спортни площадки. Акцентира се върху 

градоустройствени единици, в които няма обслуженост, но има 

население, което се нуждае от такива обекти. Така се идентифицират 

ГЕ, в които има нужда от намеса за да може всички жители на 

общината да имат достъп до безплатни съоръжения за спорт. 

 

ин 3 - Дял от населението с пешеходен достъп до дворове на училища с 

обществен достъп 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 2 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение – Индикаторът представлява дял от 

населението в една  градоустройствена единица (ГЕ), което има 
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пешеходен достъп до дворовете на общински училища, които са със 

свободен достъп, в рамките на 600м (или 9 минути) ходене пеша. 

Свободен достъп означава дворът на училището и изградената база 

на открито за спорт да бъде свободна за ползване от външни лица, 

извън работно време на училището.  

Изохронът на достъпност и обслуженост от всеки обект на интерес 

е предварително изчислен на база на средна скорост за придвижване и 

пешеходната мрежа в града. 

o Обосновка/аргументация – Индикаторът има за цел да оцени до колко в 

една ГЕ населението има достъп на пешеходно разстояние до 

дворовете на общински училища, които са със свободен достъп. Това е 

важно, тъй като изградената материална база на училищата може и 

трябва да има възможност да се използва от повече от една група 

ползватели.  

Анализът на резултатите от индикатора цели да придадем по-голяма 

важност на градоустройствени единици, в които до момента има 

много малко хора или изобщо няма хора, които попадат в изохрона на 

достъпност на дворовете на училищата. Акцентира се върху 

градоустройствени единици, в които няма достъп до дворове на 

училища, но има население, което се нуждае от такива обекти, като 

форма на спортни площадки.  

 

ИН 3 - Обслуженост на населението от обекти на зелената система с широко 
обществено ползване  

● Тип 

комбо индикатор 

● Тежест 

12 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

● Обосновка за комбо индикатора 

Индикаторът има за цел да покаже териториите с най-лоша 

обслуженост на населението от обекти на зелената система за широко 

обществено ползване като отразява, както съществуващото положение 

на изградеността на градските паркове и градини, така и потенциалните 

зелени площи заложени в устройствените планове на града и 

нереализираните обекти.. Този комбо индикатор е с най-висока тежест 

(5). Той индикира пропуски в баланса на територията и отразява зоните с 

най-лош природен капитал. Обектите на зелената система са “гръбнака” 

чистата и здрава жизнена среда и без тях би било невъзможно да се развие 

природния капитал и да се постигне богато биоразнообразие. 
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● Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1 - Дял от населението потенциално необслужено от (нереализирани) 

паркове и градини 

ин 2 - Брой жители на ГЕ, необслужени от паркове и градини. 

 

● Обяснение 

ин 1 -Дял от населението потенциално необслужено от (нереализирани) 

паркове и градини 

o Мерна единица - бр. 

o Вътрешна тежест - 3 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение – Индикаторът показва брой хора 

необслужени от реализирани и нереализирани паркове и градини  

o Обосновка/аргументация - Индикаторът има за цел да покаже ГЕ, 

чието население не само е необслужено от съществуващи паркове и 

градини, но и няма перспектива да бъде обслужено от неизградени 

обекти на зелената система. За целта е използван мрежови анализ на 

тероторията на Столична община, като за обслужено население се 

счита това, което попада в пешеходния изохрон на достъпност от 

200-400-600м.  

 

ин 2 -Брой жители на ГЕ, необслужени от паркове и градини 

o Мерна единица - бр. 

o Вътрешна тежест - 6 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение – Индикаторът показва количеството 

жители необслужени от съществуващите обекти на зелената 

система за широко обществено ползване-паркове и градини 

o Обосновка/аргументация - Индикаторът има за цел да покаже 

текущото състояние на зелената система и достъпа на гражданите 

до ежедневен активен и пасивен отдих, липсата на благоприятното 

въздействие на градските паркове и градини и всички екосистемни 

услуги, които те предоставят. За целта е използван мрежови анализ на 

тероторията на Столична община, като за обслужено население се 

счита това, което попада в пешеходния изохрон на достъпност от 

200-400-600м. Този индикатор с най-висока вътрешна тежест (6) 

тъй като отразява текущото състояние на зелената система и 

възможностите за интегриране на природен капитал в градска среда., 

създаване на по-чиста и здрава жизнена среда в кварталите и 

стимулиране на биоразнообразието.  
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ИН 4 - Състояние на въздух, почви и води  
● Тип 

комбо индикатор  

● Тежест 

20 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

● Обосновка за комбо индикатора 

Справянето с екологичните проблеми е дългосрочна цел, която намира 

централно място в редица стратегически и други документи на 

международно, национално и местно ниво. Подобряването на 

параметрите за състоянието на околната среда е от ключово значение и 

за Програма за София. Постигането на по-чисти въздух, води и почви ще 

подобри здравето и благосъстоянието на хората и ще намали разходите 

за здравеопазване и загубените работни места. 

 

● Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1 - Брой превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10, формирани 

от всички източници, тежест 5 

ин 2 - ГЕ по брой домакинства, отопляващи се на твърди горива, тежест 5 

ин 3 - Дял потенциално замърсени почви, тежест 5 

ин 4- Дял замърсени почви, тежест 5 

ин 5- Дял на запечатани почви, тежест 3 

ин 6- Степен на неизграденост на канализационната мрежа, (%), тежест 5 

ин 7- Дял на имотите с устройствени проблеми през които минава река, 

тежест 5 

ин 8- ГЕ без информация за устройствени проблеми с реките, тежест 3 

ин 9- ГЕ с водни обекти без данни за екологичен статус на 

повърхностните води , тежест 3 

ин 10- Нива на дневно/ нощно шумово замърсяване, тежест 4 

 

● Обяснение 

ин 1 - Брой превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10, 

формирани от всички източници 

o Мерна единица - бр. 

o Вътрешна тежест - 5 

o Разяснение/определение – този индикатор представя една от 

нормите на вредни вещества в атмосферния въздух, залегнала в 

Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен 

диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон 

в атмосферния въздух определя нормите за SO2, NO2, ФПЧ, Pb, СО, О3 и 
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бензен. Първичните фини прахови частици произхождат от природни 

източници или антропогенни източници. Допустимият брой 

превишения на средноденонощната норма на ФПЧ10 е 35 броя за една 

година. 

o Обосновка/аргументация – замърсяването на атмосферния въздух с 

ФПЧ10 продължава да бъде основен проблем за качеството на 

атмосферния въздух на национално ниво, като СО не прави изключение. 

Основен източник на регистрираните наднормени замърсявания са 

битовите и транспортните дейности на територията на общината, 

както и замърсените и лошо поддържани пътни настилки. 

Допълнителен принос към замърсяването на атмосферния въздух с 

прахови частици оказва и влиянието на неблагоприятните климатични 

условия на територията на СО. Индикаторът има най-високата 

вътрешна тежест, тъй като замърсяването на въздуха е едно от 

най-сериозните предизвикателства за СО.  

 

ин 2 - ГЕ по брой домакинства, отопляващи се на твърди горива 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 5 

o Разяснение/определение – броят домакинства, които се отопляват на 

твърди горива е важен индикатор за идентифициране на източниците 

на замърсяване на въздуха. Данните за този индикатор са получени 

чрез социологическо проучва по проект на СО? или от националното 

преброяване през 2011 г.?  

o Обосновка/аргументация – локализирането на източниците на 

замърсяване в резултат на изгаряна не твърди горива за битово 

отопление ще позволи по-ефективно планиране на мерки за намаляване 

на замърсяването на въздуха от битовото отопление, което е 

основният източник на замърсяване на въздуха с ФПЧ10. Поради 

високият приоритет на замърсяването на въздуха, този индикатор 

също получава най-висока тежест.  

 

ин 3 - Дял потенциално замърсени почви 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 5 

o Разяснение/определение – това са територии, за които по анализ на 

индикативни данни и експертна оценка е определено, че има 

обосновано предположение, че може да са замърсени с различни вредни 
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вещества. Като това включва територии на бивши индустриални 

зони с потенциално замърсяващи индустрии при не добро спазване на 

добрите екологични практики, наложени през последните години и/или 

територии, които са в близост до установено замърсени и 

нерекултивирани територии, за които на базата на оценки на сходни 

случаи има обосновано предположение, че може да са замърсени от 

аерозолен или воден пренос на замърсители. 

o Обосновка/аргументация – замърсяването на почви от минали 

индустриални и конкретно минно добивни и преработвателни 

дейности е изключително важно да се локализира и да се вземат 

адекватни мерки както при източника на замърсяване, така и при 

нарушените терени, за да се предотврати допълнително 

разпространение на замърсители и увеличаване на деградирали 

тересни. Замърсяването на почвите с тежки метали и радинуклеиди 

освен екологичен проблем е свързан и със сериозни здравни проблеми 

(което е установено и доказано в научната литература) и за това 

установяването му в потенциално замърсените територии и 

прилагането на метода на предпазливостта за екологични аспекти е с 

най-висока степен. 

 

ин 4 - Дял замърсени почви 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 1 

o Разяснение/определение – Представлява степен на запечатване на 

почвата в резултат на антропогенна дейност чрез заместване на 

оригиналната естествена земна покривка или водна повърхност с 

изкуствена, често непроницаема за водата. Тези изкуствени 

повърхности обикновено се поддържат за дълги периоди от време. 

Например 1% запечата почва е нива, трева, гора, 50% е покрита с 

чакъл, 100 % с асфалт, сграда или бетон. 

o Обосновка/аргументация – Степента на запечатването на земната 

повърхност влияе върху характеристиките на оттока на 

повърхностните води, което от своя страна влияе на вероятността 

от наводнения и свързания с тях риск. Степента на запечатване на 

земната повърхност е пряк индикатор за урбанизацията на 

територията и може лесно да се проследява нейното развитие. Също 

така има пряка връзка с биоразнообразието, картирането и оценката 

на екосистемните услуги. За всяка урбанизирана територия е важно да 
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се гарантира известна % незапечата земна повърност, чрез запазване 

или изграждане за зелени или водни площи. 

 

ин 5 - Дял на запечатани почви 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 1 

o Разяснение/определение – Представлява степен на запечатване на 

почвата в резултат на антропогенна дейност чрез заместване на 

оригиналната естествена земна покривка или водна повърхност с 

изкуствена, често непроницаема за водата. Тези изкуствени 

повърхности обикновено се поддържат за дълги периоди от време. 

Например 1% запечата почва е нива, трева, гора, 50% е покрита с 

чакъл, 100 % с асфалт, сграда или бетон. 

o Обосновка/аргументация – Степента на запечатването на земната 

повърхност влияе върху характеристиките на оттока на 

повърхностните води, което от своя страна влияе на вероятността 

от наводнения и свързания с тях риск. Степента на запечатване на 

земната повърхност е пряк индикатор за урбанизацията на 

територията и може лесно да се проследява нейното развитие. Също 

така има пряка връзка с биоразнообразието, картирането и оценката 

на екосистемните услуги. За всяка урбанизирана територия е важно да 

се гарантира известна % незапечата земна повърност, чрез запазване 

или изграждане за зелени или водни площи. 

 

ин 6 - Степен на неизграденост на канализационната мрежа 

o Мерна единица - % от дължината на уличната мрежа 

o Вътрешна тежест - 5 

o Разяснение/определение – Този индикатор отразява процентното 

отношение на дължината на канализационната мрежа към общата 

дължина на уличната мрежа 

o Обосновка/аргументация – СО с агломерациите, включени в границите 

ѝ все още изостава значително от стандартите, определени от 

директивата за пречистване на градските отпадъчни води 

(Директива 91/271/ЕИО). Степента на изграденост на 

канализационната мрежа има директна връзка с екологичното 

състояние на територията. Липсата на канализация е основна причина 

за нарушаване на екологичното равновесие, а също така крие риск за 
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здравето на населението, поради което на този индикатор е 

поставена най-висока тежест (5) 

 

ин 7 - Дял на имотите с устройствени проблеми през които минава река 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 3 

o Разяснение/определение – Този индикатор измерва дела в % на 

имотите с устройствени проблеми, през които минава дадена река, 

спрямо броя на всички имоти, през които минава същата река. 

o Обосновка/аргументация – Реките са национално богатство, 

защитени от конституцията на Р България. Те подлежат на редица 

устройствени и нормативни изисквания. Най-малкото, за всеки речен 

участък трябва да има самостоятелен поземлен имот в 

кадастралната карта, публична държавна собственост, начин на 

трайно ползване “за река”. Съответно в устройствените планове да 

са попадат в територия с подходящ устройствен режим - паркове, 

градски канали, зелени клинове и др. След направен анализ на част от 

речната система на СО (тази, която минава през града) е установен 

голям процент на речни участъци, които минават през частни имоти, 

нямат собствен ПИ и са със сгрешени кадастрални характеристики. 

Този факт силно затруднява инвестиционните дейности на СО и 

инвеститори, дейностите по устройство на територията, 

превенцията от наводнения, поддържането на богато 

биоразнообразие и осигуряване на добри екосистемни услуги. 

Необходими са поредица от процедури за решаване на описаните 

проблеми, предимно кадастрални, включително и съдебно 

производство. 

 

ин 8 - ГЕ без информация за устройствени проблеми с реките 

o Мерна единица – бр. 

o Вътрешна тежест - 3 

o Разяснение/определение – Този индикатор отчита ГЕ, за които не е 

направен анализ, необходим за предишния индикатор 7. 

o Обосновка/аргументация – Анализ на устройствените проблеми на 

реките трябва да се направи/довърши за цялата хидрографска мрежа 

за територията на СО с цел определяне на индикатор. 
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ин 9 - ГЕ с водни обекти без данни за екологичен статус на 

повърхностните води 

o Мерна единица – бр. 

o Вътрешна тежест - 3 

o Разяснение/определение – идентифицирани ГЕ , през които 

преминават повърхностни водни обекти, за които липсва информация 

от националната мониторингова мрежа на Басейнова дирекция за 

състояние на повърхностните водни обекти, като поради липсата на 

изградена канализационна мрежа нагоре по течението на водните 

обекти може да се направи обосновано предположение, че има 

нерегламентирани зауствания на битово-фекални отпадни води в тях 

и съответно има замърсявания. Обоснованото предположение се 

базира на данни от непълно картиране на нерегламентирани 

зауствания от СВ, предоставени в чернова на РПИП и тенденциите, 

които са установени там, както и от анализите за и предложените 

мерки във връзка с наличност на замърсявания и връзката с 

неизградена канализационна мрежа в ПУРБ 2016г. 

o Обосновка/аргументация – Допълването и сгъстяване на 

мониторинговата мрежа по реките в СО, ще даде достатъчно данни, 

които ще обосноват мерки за преустановаване на нерегламентирани 

зауствания, по-добър мониторинг по изпълнение на устройстеното 

планиране и строителство.  Подобряването на качеството водите, 

като цяло ще подобри използването на реките за рекреационни 

дейности, подобряване на биоразнообразието и пивишаване на 

екосистемните услуги. Предвид важността на наличието на данни за 

качеството с цел да се идентифицират проблемите с липсата на 

канализация на индикатора е дадена тежест 3. 

 

ин 10 - Нива на дневно/нощно шумово замърсяване 

o Мерна единица: dB(А) 

o Вътрешна тежест - 4 

o Разяснение/определение – Дневният период включва времето от 7 до 

19 ч. (с продължителност 12 часа), а нощният период - времето от 23 

до 7 ч. (с продължителност 8 часа). Индикаторът е отчетен в 

съответствие с изискванията на Наредба 6 от 26 юни 2006 г. за 

показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на 

дискомфорт през различните части от денонощието, граничните 

стойности на показателите за шум в околната среда, методите за 
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оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните 

ефекти от шума върху здравето на населението.  

o Обосновка/аргументация – Нивото на шума в повече от ¾ от 

пунктовете на територията на град София се задържа трайно над 

гранични стойности, което е неблагоприятно. Не се регистрират 

съществени промени в измерените еквивалентни нива на шума през 

последните две години. Относителният дял на пунктовете в 

диапазона под 58 dB(А) е най-голям, като в него попадат преди всичко 

жилищни територии, зони за обществен и индивидуален отдих и зони 

извън урбанизираните територии. В пунктовете в близост до 

интензивен трафик и релсов транспорт, нивото на шума трайно се 

запазва над гранични стойности. Индикаторът има вътрешна 

тежест 4, тъй като шумовото замърсяване се нарежда на второ 

място по негативно въздействие върху човешкото здраве след 

замърсяването на въздуха.  

 

ИН 5 - Социална изключеност 
● Тип 

комбо индикатор  

● Тежест 

1 

● Обосновка за комбо индикатора 

По тази специфична цел зоните на социална изключеност, където вече е 

взето под внимание образователното изключване, дават допълнителна 

информация за потенциални целеви територии за приоритетна намеса 

именно в сферата на образованието. 

 

● Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1 - Концентрация на население на възраст над 65 години с начално и по-

ниско образование, тежест 12 

ин 2 - Концентрация на население на възраст над 15 - 65 години с начално и 

по-ниско образование, тежест 4 

ин 3 - Концентрация на население на възраст над 15 години, което 

получава социални помощи от АСП, тежест 20 

ин 4 - Пешеходен достъп до общински и държавни училища - дял 

необслужено население, тежест 4 

ин 5 - Пешеходен достъп до общински детски градини - дял необслужено 

население, тежест 4 
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ин 6 - ГЕ по брой домакинства, отопляващи се на твърди горива по данни 

от преброяване на НСИ 2011 г., тежест 4 

ин 7 - ГЕ на територията на СО по концентрация на население между 0 и 14 

г. и ГЕ с нисък среден успех по БЕЛ от НВО за 4-ти и 7-ми клас - 2019 г., 

тежест 8 

ин 8 - Средна годишна цена за наем на имот в СО (евро) - 2019 г., тежест 4 

ин 9 - Средна годишна цена на имот в СО на кв.м. (евро) - 2019 г., тежест 4 

ин 10 - Комбо индикатор Достъпност до обществен транспорт, тежест 

8 

ин 11 - Удовлетвореност от доходи, тежест 1 

ин 12 - Лица с прекъснати здравноосигурителни права, тежест 1 

 

● Обяснение 

ин 1 - Концентрация на население на възраст над 65 години с начално и по-

ниско образование 

o Мерна единица - % население над 65/ ГЕ; % население с начално и по-

ниско образование/ ГЕ 

o Вътрешна тежест - 12 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение – Индикаторът маркира ГЕ в общината с 

концентрация едновременно на възрастно население и население с 

начално и по-ниско образование. 

o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор се идентифицират 

зони с възрастно население, което е получило ниско или никакво 

образование. Тази комбинация се счита за предпоставка за ниски 

доходи и ниски шансове за реализиране в активен социален живот. 

Данните са от преброяване на НСИ 2011 г. 

 

ин 2 - Концентрация на население на възраст на 15 - 65 години с начално и 

по-ниско образование 

o Мерна единица: % население 15-65/ ГЕ; % население с начално и по-ниско 

образование/ ГЕ 

o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение – индикаторът показва делът на население в 

трудоспособна възраст с начално и по-ниско образование. 

Допускането е, че ниското образование е предпоставка за по-

нископлатена работа 

o Обосновка/аргументация – Чрез този индикатор се идентифицират 

зоните с трудоспособно население с ниско образование. Тази 
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комбинация е предпоставка за по-слаби шансове на населението за 

реализиране на пазара на труда или включване в него с по-ниско 

квалифициран труд. 

 

ин 3 - Концентрация на население на възраст над 15 години, което 

получава социални помощи от АСП 

o Мерна единица - % население, което получава социална помощ] 

o Вътрешна тежест - 20 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение – индикаторът показва делът на население, 

което получава социални помощи от Агенцията за социално 

подпомагане, към 2019 г. В това число са включени деца подпомагани по 

Закона за социалното подпомагане (ЗСПД), лица получаващи целеви 

помощи за отопление по Правилник за прилагане на закона за 

социалното подпомагане (ППЗЗСП), лица получаващи помощи по Закона 

за хората с увреждания (ЗХУ). 

o Обосновка/аргументация – индикаторът показва ГЕ, в които има 

концентрация на население, което получава социална помощ от 

Министерство на труда и социалната политика. Това е индикаторът, 

който има най-висока тежест в оценката на териториите в СО, 

които имат нужда от специфични действия, за да се подобрят 

условията за социална включеност. Той служи като косвен индикатор 

за концентрация на население с ниски доходи и концентрация на 

уязвими групи хора, които имат нужда от социална, финансова или 

материална подкрепа. 

 

ин 4 - Пешеходен достъп до общински и държавни училища - дял 

необслужено население 

o Мерна единица - % необслужено население на ГЕ 

o Вътрешна тежест - 4 

o Разяснение/определение – индикаторът представя ГЕ според 

степента на обслужване на населението с пешеходен достъп до 

училище. Пешеходният достъп е изчислен по съществуващата 

пешеходна мрежа в изохрон от 600 м (9 мин. при движение със скорост 

4км/час) от училищата. 

o Обосновка/аргументация – Този индикатор показва териториите с 

най-съществен проблем по показателя за достъп до основно 

образование. Тези територии биха били приоритетни по отношение 

осигуряването на достъп до училище. 
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ин 5 - Пешеходен достъп до общински детски градини - дял необслужено 

население 

o Мерна единица - % необслужено население на ГЕ] 

o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение – Индикаторът представя ГЕ според 

степента на обслужване на населението с пешеходен достъп до 

общинска детска градина. Пешеходният достъп е изчислен по 

съществуващата пешеходна мрежа в изохрон от 600 м (9 мин. при 

движение със скорост 4 км/час) от детските градини. 

o Обосновка/аргументация – Този индикатор показва териториите с 

най-съществен проблем по показателя за достъп до общински детски 

градини. Тези територии биха били приоритетни по отношение 

осигуряването на достъп/ разширяване на съществуващи/ изграждане 

на нови детски градини.. 

 

ин 6 - ГЕ по брой домакинства, отопляващи се на твърди горива по данни 

от преброяване на НСИ 2011 г.. 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение – индикаторът показва концентрацията на 

домакинства, които се отопляват с твърди горива 

o Обосновка/аргументация – за целите на измерване на социалната 

включеност на населението, начинът на отопление служи за косвен 

фактор, който показва финансовия ресурс на домакинствата в СО. 

Забележка! Важно е да се отбележи, че начинът на отопление зависи от 

степента на изградената инженерна инфраструктура, която дава 

възможност за отопление, чрез ТЕЦ или ГАЗ, липсата на такава води до 

алтернативни начини на отопление като електричество и твърди 

горива.  

 

ин 7 - ГЕ на територията на СО по концентрация на население между 0 и 

14 г. и ГЕ с нисък среден успех по БЕЛ от НВО за 4-ти и 7-ми клас - 2019 г. 

o Мерна единица - % население 0-14 в ГЕ; ГЕ с училища с нисък среден 

успех на НВО по БЕЛ за 4-ти и 7-ми клас 2019 г. 

o Вътрешна тежест - 8 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение – Индикаторът съпоставя данните за 

концентрация на най-младото население и ГЕ с училища, в които 
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средния успех на националното външно оценяване (НВО) след 4-ти и 7-

ми клас по български език и литература (БЕЛ) е нисък. 

o Обосновка/аргументация – Този индикатор маркира ГЕ с 

образователни неравенства и училища, които не успяват да 

подготвят учениците по основния предмет, даващ информация за 

грамотността, в начален и основен етап, което в бъдеще е 

предпоставка за задълбочаване на социалните неравенства в тези 

територии.. 

 

ин 8 - Средна годишна цена за наем на имот в СО (евро) - 2019 г., 

o Мерна единица - евро/м2 

o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение –  Индикаторът показва средната цена на 

наем на имоти на кв.м. жилищна площ през 2019 г. на територията на 

дадена ГЕ.  

o Обосновка/аргументация – Цената на наемите е фактор за 

качеството на средата и условията за живот в дадената територия.  

 

ин 9 - Средна годишна цена на имот в СО на кв.м. (евро) - 2019 г. 

o Мерна единица - евро/м2 

o Вътрешна тежест - 4 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение – Индикаторът показва средната цена на 

кв.м. жилищна площ, която се получава от събраните данни за обяви на 

жилища през 2019 г. на територията на дадена ГЕ.  

o Обосновка/аргументация – Цената на имотите е фактор за 

качеството на средата и условията за живот в дадената територия.  

 

ин 10 - Комбо индикатор Достъпност до обществен транспорт 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 8 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение – Индикаторът представлява оценка на 

достъпа до спирки на обществения транспорт. В комбо индикатора 

има общо шест индикатора. Първите три индикатори се отнасят за 

дял на населението с пешеходен достъп до МГТ, но разделени по 

изохрон от три различни разстояния 400, 600 и 800 м (6, 9 и 12 мин. при 

движение със скорост 4 км/час). Това позволява даването на по голяма 

тежест на достъпността до 400 м в сравнение с 800м. Същият 

метод е използван и за следващите три индикатора за дял на 
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населението с пешеходен достъп до метро и бързи трамваи. При тях 

тежестите са малко по-ниски с което целим да покажем, че достъпът 

до целия градски транспорт е по-важен, но и да се даде допълнителна 

тежест, когато става въпрос за обособен релсов транспорт. 

o Обосновка/аргументация – Индикаторът цели да покаже ГЕ, чиято 

обслуженост от спирки е най-малка. Наличността на спирки е важен 

елемент от мобилността на населението и жизнената среда в един 

град. Липсата на такива е предпоставка за затруднена мобилност, 

съответно затруднен достъп до работни места, здравеопазване, 

образование, магазини, места за отдих и забавление. Липсата на 

обслуженост от градски транспорт води до зависимост от личен 

автомобил за придвижване и достъп до базови нужди, който обаче 

често е непосилно удоволствие за социално изключените групи. 

 

ин 11 - Удовлетвореност от доходи 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 1 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение – Индикаторът показва делът население, 

което не е удовлетворено от доходите си.  

o Обосновка/аргументация – Удовлетвореността от доходите е 

измерена в рамките на социологическо проучване, което оценява 

Качеството на живот в СО, проведено през 2018 г, Индикаторът 

получава ниска тежест, защото данните от изследването са 

представителни към по-голяма територия, която е съставено от 

няколко градоустройствени единици. 

 

ин 12 - Лица с прекъснати здравноосигурителни права 

o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 1 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение – Индикаторът показва делът на население с 

прекъснати здравноосигурителни права към юли 2020 г..  

o Обосновка/аргументация – Лицата с прекъснати 

здравноосигурителни права губят достъп до здравна грижа, 

профилактични прегледи и лечение. В случай на нужда, те трябва да 

разчитат изцяло на лични финансови средства, с които да покрият 

здравните си разходи. Индикаторът има ниска тежест, заради 

пространствения характер на данните, които са валидни за дела на 

https://vizia.sofia.bg/wp-content/uploads/2019/05/%D0%98%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82.pdf
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неосигурените лица на ниво район. ГЕ, които попадат в тези зони 

получават тежест 1. 

 

ИН 6 - Удовлетвореност от здравословното си състояние 
o Мерна единица - % 

o Вътрешна тежест - 1 (Гледат се най-проблемните ГЕ) 

o Разяснение/определение – Индикаторът показва делът население, 

което не е удовлетворено от здравословното си състояние  

o Обосновка/аргументация – Удовлетвореността от здравословното 

състояние е измерена в рамките на социологическо проучване, което 

оценява Качеството на живот в СО, проведено през 2018 г, 

Индикаторът получава ниска тежест, защото данните от 

изследването са представителни към по-голяма територия, която е 

съставено от няколко градоустройствени единици. 

https://vizia.sofia.bg/wp-content/uploads/2019/05/%D0%98%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82.pdf

